
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Sprievodca použitia a údržby zábavného profi nafukovadla Aquazorbing a Zorbovej guľe 
 
 
Upozornenie: Prečítajte si užívateľskú príručku a dodržiavajte všetky varovania a návody pred 
a počas použitia. 
 
 
Aquazorbing je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakcii. Je osobitne navrhnutý na 
športovo zábavné účely. Takisto patrí medzi ľahké adrenalínové športy. Aquazorbing, guľa na chôdzu 
po vode je vyrobený z TPU materiálu špeciálne určeného na tento produkt. Materiál je priehľadný, 
spĺňa štandardy CE, TUV, ISO a SGS a je v súlade s normami ochrany životného prostredia. 
 
 
Použitie:  
 
Nafukovanie: 
1.   Rozbaľte a umiestnite Aquazorbing na podložku napr. koberec, prehrabaný piesok, autoplachta    
      atď. 
2.   Pripravte si nástup na vodnú plochu, odstráňte všetky ostré časti z povrchu nástupu ako aj ostré  
      hrany na okraji brehu vodnej plochy. 
3.   Pripevnite bezpečnostné lano na príslušné oká (úchytky na lano) na aquazorbingu. Zachytte   
      bezpečnostné lano o pevný, istiaci bod. 
4.   Otvorte bezpečnostný suchý zips. 
5.   Otvorte TIZIP, vodotesný zips a hneď pri prvom použití aplikujte priložený lubrikant pre ľahkú     
      manipuláciu so zipsom. 
6.   Zapnite kompresor. 
7.   Osoba môže vstúpiť do aquazorbingu, alebo prifúknite aquazorbing, vpuste osobu a dofúknite     
      aquazorbing do plna. Osoba vstupuje bosá. Skontrolujte či odložila všetky ostré a tvrdé predmety  
      alebo oblečenia. Max. nosnosť aquazorbingu je 150 kg! 
8.   Pri manipulácii s aquazorbingom požívajte plastové rukoväte. 
9.   Zips ťahajte plynule, netrhajte ním prudko. 
10. Používajte mazací prostriedok aby ste nepoškodili zips, napr. SONAX silikónový spray s vode    
      odpudivým filmom alebo iný silikonový sprej. 
11. Pri dofukovaní aquazorbingu nechajte iba otvor podľa veľkosti dofukovacej rúry. 
12. Dofúknite aquazorbing na potrebnú hustotu. 
13. Guľu neprefukujte a nepretlakovávajte! 
14. Max. nosnosť aquazorbingu je 150 kg! 
15. Keď je aquazorbing pripravený, zapnite zips a zaistite ho suchým zipsom. 
16. So suchým zipsom manipulujte plynule, netrhajte ním prudko. 
17. Vypnite kompresor, fukár. 
18. Veďte aquazorbing s osobou na vodnú plochu po pripravenom nástupe. 
 
Vyfukovanie: 
1. Otvorte suchý zips. 
2. Otvorte vodotesný TIZIP. 
 
 
Upozornenia:  
 
1. Šport aquazorbing sa neodporúča osobám so srdcovými ochorenia, hypertenziou, trpiacim  
    klaustrofóbiou a fyzicky slabším osobám. 
2. Do aquazorbingu nevpúštajte osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej navykovej látky. 
3. Dieťa môže aquazorbing využívať iba s povolením, súhlasom rodiča. 
4. Deti ako aj dospelé osoby nenechávajte bez dozoru v priebehu používania aquazorbing. 
5. Aquazorbingová guľa je uzavretá, izolovaná a vzduch vnútri gule necirkuluje. Kyslík vo vnútri je  
   obmedzený preto hráč nemôže zostať v aquazorbingu dlhú dobu. Maximálny čas pre osobu  
    užívajúci aquazorbing je 10 minút.  
6. Pred vstupom do aquazorbingu skontrolujte osobu či odložila všetky ostré, tvrdé predmety a časti   
    oblečenia aby sa predišlo zranenie ako aj poškodeniu aquazorbingu. Osoba by mala odložit veci  



 

    ako napr. kľúče, okuliare, mobilný telefón atď. 
7. Ak sú poveternostné podmienky nepriaznivé, nepoužívajte aquazorbing na otvorených vodných   
    plochách. 
8. So suchým zipsom, rukoväťami aj TIZIP-om narábajte opatrne a neťahajte ich prudko, netrhajte    
    nimi – poškodenie spojené s nesprávnym použitím nie je súčasťou záruky. TIZIP ťahajte jemne,    
    vždy kolmo.  
 
 
ZIPS – TIZIP: bezpečnostné opatrenia a návod na použitie: 
 
1. Veľmi opatrne vyskúšajte zips, ťahajte "sem a tam" pri odopnutej guli. 
2. Zips ide spočiatku ťažko! Namažte ho gelom a postup opakujte. 
3. Nafúknite guľu na mäkko - zipsujte opatrne tam a späť (mazanie opakujte). 
4. Zips vždy ťahajte kolmo dole a kolmo hore. 
5. Pri otváraní držte rukoväť na aqauzorbe a ťahajte zips smerom nadol. 
6. NIKDY NEŤAHAJTE ZIPS DO STRÁN - vytrhnete zúbky !!!!!! 
7. Guľu nepreťažujte - zabránite poškodeniu zipsu!!! 
8. V prípade, že nedodržíte uvedené zásady, dôjde k poškodeniu zipsu, ktoré nie je súčasťou  
      reklamačného servisu. 
 
 
Údržba a skladovanie:  
 
1. Aquazorbing udržiavajte čistý. 
2. Pred každým použitím skontrolujte aquazorbing. Aj v prípade drobného poškodenia, je nutné  
    aquazorbing pred použitím opraviť. 
3. Pri manipulácii aquazorbing neťahajte a vyhnite sa jeho šúchaniu o tvrdý povrch napr. betón,  
    dlažbu, kamene atď. 
4. Po použití aquazorbingu odstráňte nečistoty z vnútra aj vonku, aquazorbing dôkladne vysušte.  
5. Aquazorbing skladujte v suchu v ochrannom vaku, obale. 
 
 
ZORBING – ZORBOVA GUĽA 
 
Zorbova guľa je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakcii. Je osobitne navrhnutý na 
športovo zábavné účely. Takisto patrí medzi ľahké adrenalínové športy. Zorbova guľa je vyrobená 
z PVC alebo TPU materiálu špeciálne určeného na tento produkt. Materiál je priehľadný, spĺňa 
štandardy CE, TUV, ISO a SGS a je v súlade s normami ochrany životného prostredia. 
 
 
Použitie:  
 
Nafukovanie: 
1.   Rozbaľte a umiestnite Zorbovu guľu na bezpečnú podložku napr. koberec, prehrabaný piesok,   
      autoplachta atď. 
2.   Pripravte si dráhu: odstráňte všetky ostré a vyčnievajúce časti z povrchu dráhy kde sa bude  
      zorbova guľa používať – kamene, sklo, konáre... 
3.   Pripevnite bezpečnostné lano na príslušné oká (úchytky na lano. Zachyťte bezpečnostné lano  
      o pevný, istiaci bod, prípadne lano držte a majte stále pod kontrolou. 
4.   Pripojte kompresor do el.prúdu a pripojte hadicu s kompresoru ku uzáveru na zorbovej guli. 
5.   Zapnite kompresor a začnite napĺňať zorbing vzduchom. Po nafúkaní hadicu odpojte a uzavrite  
      bezpečne uzáver. 
6.   Osoba môže vstúpiť do zorbingu až keď dofúknete zorbing do plna. Osoba vstupuje bez obuvi! 
7.   Skontrolujte či osoba/y, kt.ide použivať zorbing odložila všetky ostré a tvrdé predmety  
      alebo nebezpečné – ostré kusy oblečenia. Dbajte na to, aby osoby v zorbingu mali max. 90 kg! 
8.   Guľu neprefukujte a nepretlakovávajte a nepreťažujte! Max. nosnosť zorbovej gule je 90 kg. 
10. Vždy dohliadajte na prevádzku a veďte zorbing s osobou po bezpečne pripravej ploche. Osobu  
     v zorbovej guli istite za každých okolností. Neručíme za vady alebo úrazy spôsobené chybnou  
     a neodbornou prevádzkou zorbingu. 
  



 

Vyfukovanie: 
1. Otvorte uzáver na zorbingu a v prípade, že Váš kompresor má spätný chod, pripojte ho opäť ku 
nafukovadlu a nafukovadlo vyfúknite.  
2. Je nutné zorbing prevážať a prenášať v PVC vaku, aby sa predišlo vonkajšiemu poškodeniu. 
 
Upozornenia:  
 
1. Používanie zorbingu sa neodporúča osobám so srdcovými ochorenia, hypertenziou, trpiacim  
    klaustrofóbiou a fyzicky slabším osobám. 
2. Do gule nevpúštajte osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej navykovej látky. 
3. Dieťa môže zorbing využívať iba s povolením, súhlasom rodiča. 
4. Deti ako aj dospelé osoby nenechávajte bez dozoru v priebehu používania zorbingu.  
5. Pred vstupom do zorbovej gule skontrolujte osobu či odložila všetky ostré, tvrdé predmety a časti   
    oblečenia, aby sa predišlo zraneniu ako aj poškodeniu atrakcie. Osoba by mala odložit veci  
    ako napr. kľúče, okuliare, mobilný telefón atď. 
7. Ak sú poveternostné podmienky alebo povrch dráhy nepriaznivé, zorbing nepoužívajte.  
8. Neručíme za poruchy vzniknutú v dôsledku preťaženia alebo pretlakovania. Maximálna nosnosť je  
    90kg. 
9. Vždy dohliadajte na prevádzku a veďte zorbing s osobou po bezpečne pripravej ploche. Osobu  
     v zorbovej guli istite za každých okolností. Neručíme za úrazy spôsobené chybnou  
     a neodbornou prevádzkou zorbingu. 
 
V prípade, že nedodržíte uvedené zásady, môže dôjsť k poškodeniu zorbingu, kt.nie je súčasťou 
reklamačného servisu. 

 
 
Údržba a skladovanie:  
 
1. Zorbovu guľu udržiavajte čistú. 
2. Pred každým použitím skontrolujte dôkladne nafukovadlo. Aj v prípade drobného poškodenia, je 
    nutné zorbing pred použitím opraviť. 
3. Pri manipulácii zorbing neťahajte a vyhnite sa jeho šúchaniu o tvrdý povrch napr. betón,  
    dlažbu, kamene atď. 
4. Po použití aquazorbingu odstráňte nečistoty z vnútra aj vonku, aquazorbing dôkladne vysušte.  
5. Aquazorbing skladujte aj prepravujte v suchu v ochrannom vaku, PVC obale. 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte NafukovacieAtrakcie.sk  0917 374 112 / 0905 789 298, 
alebo nás kontaktujte on-line info@nafukovacieatrakcie.sk alebo servis@nafukovacieatrakcie.sk 
 
REKLAMÁCIE: 
 
Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku v 
kompletnom reklamačnom liste. Reklamačný list je nutné doručiť písomne dodávateľovi. 

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:  

� bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho 
užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku  

� vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do 
prevádzky  

� boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie  
� bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného 

strediska alebo zamestnancom odborného servisu  
� bol výrobok mechanicky poškodený  
� bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu 

definovaného v návode na používanie  
� bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter 

výrobku  



 

� bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, a pod.), ak tento nebol 
priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí  

� pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu 
preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku  

� sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo 
najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku  

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené: 

� živelnou pohromou  
� opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania  
� nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku  
� nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie  
� pripojením na neoriginálne príslušenstvo 

 


